
 
ประกาศโรงเรียนนครนายกวิทยาคม 

เร่ือง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2565 

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 

                                             

  ตามท่ีโรงเรียนนครนายกวิทยาคม  ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจ าปีการศึกษา 2565  โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และ

ส่ิงแวดล้อม ผ่านระบบการรับนักเรียนออนไลน์ ต้ังแต่วันท่ี 19-23 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น 

บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จส้ินแล้ว โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จึงประกาศรายรายช่ือนักเรียน   

ท่ีมีคุณสมบัติครบ มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม ดังบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้มีรายช่ือตามประกาศ 

ด าเนินการ ดังนี้ 

  1. ก าหนดการสอบคัดเลือก 

     ก าหนดการสอบคัดเลือกนักเรียน วันท่ี 7 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-15.00 น. โดย         

ผู้มีสิทธิ์สอบต้องมาแสดงตนเพื่อตรวจคัดกรองตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพราระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนเข้าสนามสอบ ในเวลา 07.30 น. ณ  โรงเรียนนครนายกวิทยาคม และ

เข้าสอบคัดเลือกตามรายละเอียด ดังนี้ 

วันที ่ เวลา วิชาที่สอบ สถานที่สอบ สิ่งที่ต้องน ามาในวันสอบ 

7 มีนาคม 2565 

09.00-11.00 น. คณิตศาสตร์ อาคารสักทอง  1. หลักฐานการสมัคร 1 ชุด 
2. ดินสอด า 2B กบเหลา    

   3. ยางลบ น้ ายาลบค าผิด 
13.00-15.00 น. วิทยาศาสตร์ อาคารสักทอง  4. ปากกาสีน้ าเงินหรือสีด า 

   5. บัตรท่ีมีรูปและหน่วย งาน
ราชการเป็นผู้ออกให้ 

 

 

   



  2. หลักฐานการสมัคร ท่ีต้องน ามายื่นในวันสอบ วันท่ี 7 มีนาคม 2565 ประกอบด้วย 

    2.1 ใบสมัคร ท่ีพิมพ์จากการสมัครระบบออนไลน์ (หากพิมพ์ออกมาแล้วรูปถ่ายไม่มี 

หรือไม่ชัด ให้ติดรูปใหม่) 

        2.2 ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) หรือใบรับรอง ท่ีแสดงผลการเรียนเฉล่ียรวมทุก

รายวิชาของช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ไม่ต่ ากว่า 3.00 

(เกรดเฉล่ียรวม 5 ภาคเรียน) มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 

2.75 และ มีผลการเรียนเฉล่ียสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่ต่ ากว่า 2.75 ถ่ายเอกสาร 

และรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ชุด เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ (หากไม่น ามาจะไม่ประกาศผลสอบ) 

 2.3 ส าเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน ถ่ายเอกสาร และรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ชุด  

 2.4 ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา  มารดา ถ่ายเอกสาร และรับรองส าเนาถูกต้อง 1 ชุด 

หากไม่มีส าเนาทะเบียนบ้านบิดา หรือ มารดา ให้ใช้หลักฐานใบสูติบัตรท่ีมีเลขประจ าตัวประชาชนของนักเรียนแทน 

 3. ตรวจหาเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกรอกแบบแสดงผลการหาเช้ือไวรัส       

โคโรนา 2019 (COVID-19) ของผู้เข้าสอบตามแบบท่ีแนบ และน าส่งกับกรรมการคุมสอบในวันสอบ 

  4. เนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงการด าเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกอบกับโรงเรียนนครนายกวิทยาคม เป็นโรงเรียนท่ีมีอัตราการ

แข่งขันสูงและผู้ปกครองสนใจน านักเรียนมาสมัครเป็นจ านวนมาก ดังนั้นจึงขอให้ถือเป็นหน้าท่ีผู้ท่ีเกี่ยวข้อง

จะต้องถือปฏิบัติและด าเนินการให้เป็นไปตามรายละเอียดและระยะเวลาท่ีโรงเรียนก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

หากไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดหรือระยะเวลาข้อหนึ่งข้อใดจะถือว่าสละสิทธิ์  โดยผู้ปกครองและนักเรียน

สามารถติดตามรายละเอียดต่างๆได้ท่ี เวบไซด์  www.nakorn.ac.th หรือสอบถามได้ท่ีกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

หมายเลขโทรศัพท์ 037-314667 , 089-9194322 ในวันและเวลาราชการ 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

   

     ประกาศ ณ วันท่ี  2 มีนาคม พ.ศ. 2565 

 

 

                 (นายพงษ์มิตร  สิทธินอก) 

                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม 

 
 



 

รายชื่อแนบท้าย ประกาศโรงเรียนนครนายกวิทยาคม เร่ือง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 

โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม  

ห้องสอบที่ 1 ห้อง 334 อาคารสักทอง เลขที่ 30101 - 30120 

เลขที่สอบ ชื่อ- สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
30101 น.ส.ณัฐริกา  วัฒนสมบัติ   
30102 น.ส.ปุณณภา   อิงคสกุลโรจน์   
30103 น.ส.ปลายตะวัน   สุขะ   
30104 น.ส.ธวัลรัตน์   สุขทวี   
30105 น.ส.จิราวรรณ  สีเขียว   
30106 ด.ญ.เขมิสรา  บุญมานะ   
30107 น.ส.นภัสกร  บุญครอง   
30108 น.ส.วชิรญาณ์  หมั่นตลุง   
30109 นายศุภวิชญ์  โคตรภักดี   
30110 น.ส.จิรัชญา  แสงวัง   
30111 น.ส.เนตรชนก  สีดาจันทร์   
30112 ด.ช.ธนบดี  ชัยบุรินทร์   
30113 น.ส.ดลรญา  โพธิ์วงษ์   
30114 น.ส.ชุติมา  คงสืบชาติ   
30115 ด.ช.สุรเกียรติ  สุขโชติ   
30116 ด.ช.สุรนนท์  สุขโชติ   
30117 น.ส.อสมาภรณ์  สิทธิ์สิริโสภา   
30118 น.ส.วรรณชนก  ใจสุจริต   
30119 ด.ญ.พัชราวดี  จิตรเสงี่ยม   
30120 นายวีรภัทร   มณีวงศ์วีระ   

 
 
 
 
 
 



รายชื่อแนบท้าย ประกาศโรงเรียนนครนายกวิทยาคม เร่ือง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 

โครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม  

ห้องสอบที่ 2 ห้อง 335 อาคารสักทอง เลขที่ 30201 - 30217 

เลขที่สอบ ชื่อ- สกุล ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
30201 น.ส.กฤตติกา   สุวรรณภพ   
30202 น.ส.อชิรญา   สังข์สุวรรณ   
30203 ด.ช.ปฐมฉัตร  พันธมาศ   
30204 น.ส.ปุณณภา  อินทชิต   
30205 น.ส.ภัคจิรา  เเสงภู่วงษ์   
30206 ด.ญ.ธมลวรรณ  คนมั่น   
30207 น.ส.ชาลิสา  เรืองเขียน   
30208 น.ส.พัชราภรณ์  ยงยุทธ   
30209 น.ส.พิชญธิดา  แท่นทิพย์   
30210 นายกฤษณพล  แสงไชยราช   
30211 ด.ญ.ภากร  ฉายสุริยะ   
30212 ด.ญ.ฐิติรัตน์  อานามวัฒน์   
30213 น.ส.สุรภา  บุญชี   
30214 น.ส.ณปภากร  ติดตาสี   
30215 นายภูธเรศ  พ่วงเรือ   
30216 นายศุภฤกษ์  ลีรพงษ์กุล   
30217 น.ส.รัตนา  รัตนโภคา   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบแสดงผลการหาเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของผูเ้ข้าสอบ 
การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ประจ าปีการศึกษา 2565 

ห้องเรียนพิเศษ 

 
วันที่ ............... มีนาคม  พ.ศ.2565 

 

    ข้าพเจ้า (ด.ช./นาย/ด.ญ./นางสาว)..........................................................เลขประจ าตัวประชาชน...................................... 

ได้ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าเครื่องหมายในช่อง  

เมื่อวันที่ ..............................................พ.ศ. 2565  เวลา..................น. 

โดยวิธี ชุดตรวจ ATK   ตรวจแบบ RT-PCR อื่น ๆ โปรดระบุ .......................................... 

สถานที่ตรวจ  ตรวจด้วยตนเอง    สถานพยาบาล (โปรดระบุ) .................................  

ผลการตรวจ  ไม่พบเชื้อ     พบเชื้อ 

  ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการจึงขอลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานประกอบการยืนยัน 

 

 ลงชื่อผู้เข้าสอบ.......................................................          ลงชื่อผู้ปกครอง..........................................................  

             (............................................................)                              (...........................................................) 

   โรงเรียน...................................................................                           ผู้ปกครองมีความเกี่ยวข้องกับนักเรียนเป็น 

                                                                                         บิดา        มารดา        อื่น ๆ โปรดระบุ .............. 

 

 

 

 

ห้องสอบที่ ............... เลขที่ ................. 


